
119 

http://doi.org/10.22133/ISIA.2022.321070.1003 

 از منظر اسالم رانیو معاصر ا یسنت یبا نظام معمار نشینظام آفر یقیتطب ۀسیمقا

 2صابر مصورزاده، *1ینیزهراالسادات حس
 رانیواحد قم، قم، ا ،یدانشگاه آزاد اسالم یگروه معماراستادیار  1
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 چکیده اطالعات مقاله

 پژوهشیمقالۀ 
های بعد تا به امروز، نظام ساخت معماری در یابی معماری مدرن در ایران اسالمی دورۀ قاجار و گسترش آن در دورهبا راه

شرایط  ایرانی بود دچار دگرگونی شد. نزول ـ های مطابق با معیارهای اسالمیپیش از آن بر اساس اصول و روشایران که 
جانبه در محیط طبیعی رعایت تناسبات، فرهنگ، اعتقادات و دستبرد همهوسازهای شهری، عدمآسایش انسان در ساخت

دادن هر انسانی بر روی زمین، ساختمان م آفرینش، با جایخدادادی، دستاورد معماری معاصر در ایران است. از طرفی نظا
دهد که مانند کند که با محیط زندگی خود سازگار شود و محیط زندگی وی را طوری ترتیب میوجودش را طوری ترکیب می

در راه آسایش  های زیر زمین و روی زمین و همۀ سرمایۀ نیروی خود راای با مهر و عطوفت پرورشش دهد و تمامی گنجینهدایه
بودن نظام آفرینش جهان به دست علت کامل و جامعبندد. آنچه در این نوشتار اهمیت دارد، بهکار میو آرامش خاطر وی به

ها باشد، مقایسۀ تطبیقی گوی نیاز تمامی نسلگشا و جوابقدرت خداوند و برای دستیابی به الگوی مناسب ساخت که راه
معاصر از منظر اسالم است. این پژوهش نظری، با رویکردی کیفی، به شیوۀ توصیفی تحلیلی و  نظام آفرینش با نظام ساخت

ای و با تفسیر آیات و حکمت مربوط به آفرینش جهان و مقایسۀ آن با سبک استدالل منطقی با شواهدی از منابع کتابخانه
است و الگویی یکسان که دربرگیرندۀ هر سه  معماری اسالمی و همچنین مقایسه با معماری معاصر در ایران صورت گرفته

 الگو باشد ارائه شده است.
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 مقدمه

شود بیانگر قدرت و توانایی دالیل خویش یابد وابسته به عللی است که در صورت مهیابودن علل، آنچه معلول میهرآنچه در طبیعت شکل می
ناپذیر بر جای خود استوار است، معلول ها تا ریزترین موجودات هستی که با نظمی وصفترین کهکشاناست. نظام این جهان پهناور، از بزرگ

توان اذعان داشت که هر های موجود در جهان تعمیم داده شود، میشود. چنانچه این چرخه به معلولگ است که علت فاعلی نامیده میعلتی بزر
منزلۀ علت مادی، عنوان علت فاعلی برای آفرینش جهان هستی، مواد و مصالح بهتواند علت معلولی دیگر باشد. بنابراین خداوند بهمعلولی می

عنوان علت مادی، سکونت منزلۀ علت فاعلی برای ساخت بنا، مواد و مصالح بهمنزلۀ علت غائی با انسان بهزلۀ علت صوری و معاد بهمنخلقت به
نقص جهان هستی منزلۀ علت غایی قابل تطبیق است. آنچه مسلم است، مقایسۀ آفرینش بیمنزلۀ علت صوری و آرامش و آسایش بهو سرپناه به

بار ای بس عظیم بهسروسامان معاصر که امروزه در ترکیب با معماری اسالمی فاجعهی بر اصول برگرفته از اسالم و معماری بیبا معماری مبتن
آورده است، در صورت تحلیل درست، نتایج روشن و مهمی را ارائه خواهد داد و تفاوت عظمت بانی مهندس و معمار عادل جهان بر اساس آیه 

و کل شیء احصیناه فی امام »فرماید:(، با بشر پرخطا مشخص خواهد شد. خداونـد قادر در قرآن می49)قمر، « قدرانا کل شیء خلقناه ب»
که انسان با در دست داشتن بهترین تجهیزات و امکانات همچنان معادالتی آنچیز را شمردیم و همۀ مخلوقات را حساب کردیم، حالهمه ؛«مبین

توان اذعان داشت که زبان طراحی امروز، نه بر اساس معماری اسالمی گیرد. بر همین اساس، مییش نادیده میهاها و بنا کردنرا در طراحی
ها و نه بر پایۀ فرهنگ و بوم، که تنها بر تفکر زیستن اجباری، گذشته که تجلی معارف دین بر روح و کالبد بنا بود و نه بر اساس نیازهای روانی انسان

ها تجربه و تالش پیشینیان این مرزوبوم در عرصۀ معماری و مایۀ قرنبدون اعتقاد و باور استوار است. امروزه دست بدون هدف، بدون لذت،
ها است که تالششان برای پیوند با گذشته چیزی جز شدۀ انسانمعماری امروز هویت فراموش .شده است شهرسازی به دست فراموشی سپرده

 و سازد )گروتمی آشکار را موضوع یك در نهفته از ابهامات ابعادي که نهدمی پژوهشگر روي پیش را مسائلي روتقلید نیست و ازاین
توان با بررسی اشتراکات و تمایزات میان نظام آفرینش از منظر اسالم و معماری اسالمی که می(. به همین علت، با فرض این24، ص1386وانگ،

 شود:و منطقی برای دستیابی به شرایط آسایش تدوین کرد، سؤاالت زیر مطرح می معاصر، ضوابطی در جهت حصول الگویی عقالنی

 هایی با ساختار نظام آفرینش از منظر اسالم دارد؟ ها یا تفاوتمعماری اسالمی معاصر چه شباهت
وساز بهتر محیطی برای ساختتوان از مطالعه و تحقیق در نظام آفرینش از سوی خداوند و از منظر اسالم به الگوی منطقی زیستآیا می

 رسید؟

 توان معماری مبتنی بر فرهنگ و اعتقاد اسالمی را در جامعۀ ایرانی جاری ساخت؟آیا می

رسد پژوهشی مستقیم دربارۀ موضوع این پژوهش وجود نداشته است. نظر میای، بهآمده در منابع کتابخانهعملهای بهبا توجه به بررسی
نظریۀ معماری اسالمی یا نظریۀ اسالمی معماری، با نقدی بر اصالت اسالمی رویکردهای نظری و »(، در پژوهشی با عنوان 1396ناری قمی )

ترین مجاری خواهد، حل مسئلۀ معماری منطبق بر دین را از بیرونی، بر اساس سؤالی با عنوان اسالم از معماری چه می«ان معاصرعملی در دور
(، در 1399نهاد آن نقد کرده و معتقد است دین تاکنون نهاد موازی مؤثر در کنار معماری بوده است، نه ساختاردهندۀ آن. ناری قمی و ممتحن )

، بیشتر از جنبۀ آموزشی و تربیت «الگوهای تربیت شخصیت در آموزش معماری: تطبیق رویکردهای رایج با نگرش اسالمی»عنوان ای با مقاله
(، در مقالۀ 1384اند. انصاری و معظمی )معماران بر اساس اهداف تربیتی به شکوفایی درونی برای بروز شخصیت مسئول اجتماعی پرداخته

براین، پژوهش دیگری با اند. عالوههای مختلف را ارزیابی کرده، تعریف چرخۀ آفرینش در فرهنگ«هاها و سویهنآفرینش اثر معماری: بنیا»
( صورت گرفته است. این 1396از سوی ممتحن و همکاران )« تأملی در مفهوم و ارزش خالقیت: ارزش خالقانۀ معماری مبتنی بر الگو»عنوان 

یابد، گویی به مسئلۀ معماری معنا میاند که عمل خالقانه در پاسخو جدید حرم حضرت معصومه، بیان کرده پژوهشگران، با بررسی معماری قدیم
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گیری تدریجی محله در نام سنتی ایران با مشارکت اند، نقش شکل( نگاشته1397ای که حسینی و سلطانی )نه در جذابیت ظاهری آن. در مقاله
تحلیل تطبیقی مفهوم محله در نام سنتی شهرهای ایران با الگوی مشابه »تاریخی و هویتی در موضوع  ـ گیساکنان در ایجاد معانی ارزشمند فرهن

آفرینش اثر معماری در نگاه به »ترین عنوان پژوهش با موضوع حاضر، پژوهشی با عنوان تبیین شده است. در این میان، مرتبط« دورۀ معاصر
اند و معتقدند در آفرینش، خداوند با تشابه، پیوستگی را ( انجام داده1395ه لطیفی و دانشجو )است ک« خلقت جهان آفرینش از دیدگاه قرآن

های یابی به مؤلفهنمایان ساخته و با تنزیه، هویت و شخصیت را به هر عنصری عطا کرده است. به همین سبب، پژوهش حاضر، با ضرورت راه
صورت گرفته  متعالي اسالم معرفتي نظام بر تکیه با معماري در بنیادین عمدۀ مباحث ایهاصلی در الگوی آفرینش و با هدف ایجاد زیرساخت

دهندۀ آن، نظام معماری ایران اسالمی و نظام معماری معاصر است. در این پژوهش، پس از بررسی اصول نظام آفرینش جهان و عناصر تشکیل
 معماری مقایسه شده است. گویی به نیازهای انسان بررسی و این سه نظامبا میزان پاسخ

 روش پژوهش  

 از استمداد با تا است آن آن )قرآن مجید( بر اصلي منبع از الهام با پژوهش پیش رو، ضمن ارائۀ مفروضاتی مشخص از نظام معرفتی اسالم و

 نظرپژوهش از  این .یابد دست معماري معاصر از منظر اسالم در نظام آفرینش مقایسۀ تبیین درخصوص شایسته تدابیري به منطقي، استدالل

 پیرامون نظري مفاهیم تبیین به شناسانهمعرفت و تحلیلي ـ رویکردي توصیفی با که است نوع پژوهش بنیادي از موردانتظار، نتایج و اهداف

 سازد.می نیز فراهم را ایتوسعه و کاربردي هایپژوهش زمینۀ محور،آینده هاییدیدگاه بر با تمرکز پرداخته است و موضوع

ینش جهان  نظام آفر

کنندۀ یکدیگرند. کنند، کلیۀ این قوانین درمجموع کاملتنها قوانین آن یکدیگر را نقض نمیشده است که نهجهان بر اساس الگو و نظمی آفریده 
دی زیر بنکه اولین موضوع آفرینش نور وجود پیامبر اکرم است یا هوا و یا آب، دستهبر اساس تفاسیر گوناگون از آفرینش عالم هستی مبنی بر این

 صورت گرفته است: 
شده است. عالم اجسام متوقف و وابسته به عالم انوار و عالم انوار مدّبر آن است عالم تکوین در دو بخش عالم انوار و عالم اجسام خلق 

، نور وجود پیامبر توان اذعان داشت که اولین مخلوق مطابق آیات و روایات(. در بحث آفرینش عالم انوار و ارواح، می22، ص 1383)اترک، 
شود. در بحث آفرینش عالم اجسام و مادیات در اکرم است که همان حقیقت محمدیه است که گاه با عناوین عقل، نور، روح و قلم نیز بیان می

ید( و و سپس ظلمت، نور، عرش، عقیم )باد شد 2بندی محسوسات، اولین مخلوق آبو در دسته 1بندی غیرمحسوسات، اولین مخلوق هوادسته
خاطر او قدری ارزشمند است که خداوند تمامی جهان را بهعنوان یک مخلوق بهتوان اذعان داشت وجود انسان بهشود. درواقع میآتش ذکر می

د، پس از خداون 4شده است: َاّول ما َخَلَق الله ُنوِری؛ روح انسان از چنان ارزش واالیی برخوردار است که کائنات از آن آفریده 3کند.خلق می
 6شود.شدن برگزیدۀ خداوند بر روی زمین میو انسان پس از آفریده 5آفرینش انسان، از روح خود در او دمیده است
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عنوان مفعول و سپس فاعل بر روی زمین دارای اختیارات و وظایفی است که توان نتیجه گرفت که انسان بهبا توجه به آیاتی که ذکر شد، می
های موجود در هستی، بر اساس نظامی مقایسه است. نظام آفرینش، مانند تمامی نظامو ایجاد محیط با آفریدگار خود قابلاز این منظر در خلق 

 بیرونی و نظامی درونی استوار است.

ست. و نظام درونی دربردارندۀ کیفیت پیدایش و چگونگی رشد و کمال موجودات ا 2و نظام غایی 1نظام بیرونی دربردارندۀ نظام فاعلی
نظام »شایان ذکر است که در نظام درونی، کیفیت پیدایش و چگونگی رشد و کمال، چنانچه با تطبیق مسئلۀ آفرینش با معماری امروز، عنوان 

 معرفی نمود. 1بندی جدول توان آن را در دستهتغییر داده شود، می« طراحی و ساخت»به « داخلی آفرینش

 : کیفیت پیدایش نظام داخلی1جدول 

 معنا فّناوری عوامل جغرافیایی اقلیمی عوامل فرهنگی اجتماعی دهی فضاییسازمان روابط فضایی دهندۀ فضااصر تشکیلعن

 جغرافیا سنت مرکزیت تداخل تناسب
 مصالح

 زیبایی

 ایمجموعه جواریهم تعادل
پذیری مسئوالن و مسئولیت

 مشارکت جامعه
 سودمندی اقلیم

 جفتی یا تقارن

 فضایی تقسیم پویایی

 ریزیبرنامه
 انبساط

سازه، 
 استحکام

 توازن نور
 تناسب فضایی

 مراتبسلسله
 ریتم

 مدیریت
 خورشید

 باد شکل و فرم رنگ
 باران نظم

ینشعناصر تشکیل  دهندۀ فضا در نظام آفر

ای و وارهشده است. این تناسب دربردارندۀ تناسبات اندام آفریدهسورۀ اعلی، تمامی جهان هستی متناسب  2سورۀ سجده و  9بر اساس آیات 
شده است. از طرفی، خداوند برای  سورۀ جاثیه، آسمان و زمین بر پایۀ عدالت و حق آفریده 22تناسب متن با زمینه است. همچنین، بر اساس آیۀ 

سورۀ فرقان،  53سورۀ روم و  21ت و قرینه آفریده است. مطابق با آیات صورت جفبرقراری تعادل و نظم و آرامش در جهان از هر چیزی دو تا و به
شود، ها در هم نیست و آنچه از آیات قرآن و سیر در طبیعت مشاهده میاین تقارن صرفًا در راستای ایجاد تعادل است و به معنای اختالط آن

دارد که خداوند متعال، موزون و بر طبق استاندارد و اندازۀ می سورۀ اعلی بیان 3سورۀ حجر و  19توازن در خلقت جهان هستی است. آیات 
مراتب به سورۀ فصلت، چرخۀ حیات موجودات و زندگي جامعۀ بشري با وجود سلسله 11و  9برآن، بر طبق آیات مشخص آفریده است. عالوه

سال، تولد و مرگ دلیل محکمی بر وجود ریتم و  سورۀ تکویر، تکرار ساعت، روز، ماه، فصل، 18و  17آید. همچنین طبق آیات حرکت درمی
شده صورت ظاهری یا تفسیر آیات بیان سورۀ نازعات، اشکال گوناگون در قرآن به 30سورۀ زمر و  5تکرار در جهان هستی است و منطبق بر آیات 

سورۀ طه  50ر است. درنهایت، خداوند در آیۀ ها برای استواری بیشتبودن کوهبودن زمین برای گردش فصول یا مخروطیها کرویکه ازجملۀ آن
بودن، کندی و سرعت در مرتبۀ خود آفریده جای خود و هر پدیده را از حیث مادی، کوچکی و بزرگی، محسوسکند که هر چیزی را بهاشاره می

 است.

                                                           
 سوره حجر، آفریننده و فاعل خلق جهان خداوند است. 29بر اساس آیۀ  .1
فی باالتر سورۀ مؤمنون هد 115سورۀ ذاریات و  56سوره نبأ، در نظام غایی موقتی، آفرینش جهان برای آرامش و سکون انسان صورت گرفته و نظام غایی دائمی، مطابق با آیات  6بر اساس آیۀ  .2

 سوی او، اهداف غایی خداوند از خلقت است.ها بر روی زمین در نظام آفرینش جهان وجود داشته که عبودیت و بندگی خداوند و ایمان به معاد در بازگشت بهو واالتر از سکون انسان
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ینش  روابط فضایی در نظام آفر

 جواری و عدم تداخل در نظام آفرینش اشاره نموده است.سوره یس، به موضوع هم 40عمران و سورۀ آل 27خداوند، در آیات 

ینشسازمان  دهی فضایی در نظام آفر

گرایی در آفرینش دارد تا درنهایت شکل موردنظر پدید آید. همچنین، در نظام آفرینش موجودات سورۀ انبیا اشاره به مرکزیت و درون 56آیۀ 
گذارند. گردش روز و شب، حرکت زمین و خورشید برای پیدایش فصول، هم تأثیر می روی کنند و برای در کنار هم فعالیت میصورت مجموعهبه

سورۀ انبیا، از تفکیک  30ها، بادها و تابش آفتاب بر اقلیم و جغرافیای منطق دالیلی بر اثبات این موضوع است. از طرفی، بر اساس آیۀ تأثیر کوه
 ی برد.توان پزمین و آسمان به تقسیم فضایی آفرینش می

ینش ـ عوامل اجتماعی  فرهنگی در نظام آفر

 12ریزی در آیات سورۀ بقره و برنامه 143پذیری و مشارکت در آیۀ عمران به مسئلۀ سنت در آفرینش، مسئولیتسورۀ آل 137خداوند متعال در آیۀ 
 اشاره نموده است. سورۀ رعد 2سورۀ رعد، و درنهایت به موضوع مدیریت در نظام خلقت در آیۀ  2سورۀ فصلت و 

ینش ـ عوامل جغرافیایی  اقلیمی در نظام آفر

، درصد و تناسب فضایی، فواید خورشید و باد و باران در آیات متعدد قرآن بیانگر تأثیر زیاد عوامل جغرافیایی و اقلیمی 3، انبساط2، اقلیم1جغرافیا
 در نظام آفرینش است.

ینش  فّناوری در نظام آفر

 گرفته است.سورۀ نمل شکل  88سورۀ انبیا و  32منظور استحکام جهان در آیات و سازه به 4صالحنظام ساخت بر پایۀ م

ینش  معنا در نظام آفر

ها سورۀ سجده، خداوند آنچه را اشیا بدان نیاز دارند به آن 7سورۀ ملک و  5زیبایی یکی از مشخصات اصلی جهان آفرینش است و طبق آیات 
کار چیز در جهان آفرینش سودمند است و در نظام آفرینش حتی یک قطعۀ باطل و ناموزون بهسورۀ ص، همه 27 داده است. همچنین، طبق آیۀ

منظور سوره نحل به 13های اصلی معنا در نظام آفرینش است و رنگ، که خداوند در آیۀ نرفته است. نور و وجود آن در برابر تاریکی، از ویژگی
 کار گرفته است.معنادهی به این نظام آفرینش به

 نظام معماری اسالمی

ای که در عین آراستگی و تزیینات بسیار )کثرت(، گیرد. معماریمعماری اسالمی منطبق بر اصول اسالمی است که از فطرت انسانی سرچشمه می
ایی، فرم مطلوب، توجه به تکیه بر سادگی و خلوص )وحدت( دارد. معماری ایرانی اسالمی مانند معماری سایر ملل، ترکیبی از عملکرد فض

ساخت، آرامش و شده با فضای انسانشناسی، بوم و اقلیم و احترام به طبیعت است. معماران ایرانی با ترکیب درست و دقیق عوامل مطرحزیبایی

                                                           
 11فصلت، آیه  .1
 24ملک،  .2
 47ذاریات،  .3
 11فصلت،  .4
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یل، انسان، بهترین اثر هنری خداوند بردار این معماری اصگوی نیازهای ساکنان خود باشد. بهرهای که پاسخگونهاند، بهآسایش را در فضا ایجاد کرده
های خود داشته آفرینیها و نغمهای فهیم برای تصویرگریگر و شنوندهآفریند تا نظاره(. گویی خالق هستی انسان را می29، ص1390است )سراج، 

(. انسان ناگزیر از 28، ص1390سراج، ) 1آفریند که او را بفهمد و ذوق دریافت ظرایف و لطایف آفرینش وی را داشته باشدباشد. موجودی می
گاهی کند و سپس با هایی که خالق هستی برای او طراحی کرده است میطریق روزنه تواند با خود و جهان بیرون از خود ارتباط پیدا کند، کسب آ

و تولد، در محیط پیرامون خود که (. همین انسان، از بد30، ص1390اش بر طبیعت جهان تأثیر بگذارد )سراج، استفاده از قدرت ذهنی و جسمی
که در قید حیات است، توسط محیط و عوامل زیرمجموعۀ آن زیرمجموعۀ جهان هستی است قرار گرفته و تمامی نیازهایش، از نوزادی تا زمانی

ذکر است، از منظر عام، نیازهای گیرد. شایان های متفاوتی را دربر میبندی عام، کلی و جزئی، قالبشود. نیازهای انسان در سه دستهتأمین می
تر، دربرگیرندۀ هرم مازلو بندی جزئیانسان دربرگیرندۀ دو دستۀ نیازهای آسایشی و آرامشی، از بعد کلی، نیازهای مادی و روانی و معنوی و در دسته

کند. بنابراین، چنانچه قلب، آن را تأمین می های ارتباطی انسان با طبیعت، یعنی چشم و گوش وترین روزنهبا پنج دستۀ کلی است که از طریق مهم
گر است شود که تمامی اصول معماری اسالمی ایرانی که در بناها جلوه، منبع مقایسه درنظر گرفته شود، مشاهده می1هرم مازلو، طبق شکل 

 مرتبۀ نیاز یعنی نیاز معنوی است. ترین نیاز، نیاز فیزیولوژیک، گرفته تا باالترینگوی نیازهای موجود در این هرم از پایینجواب

 (1987ها )آبراهام مازلو، : هرم نیازهاي انسان1شکل 

یک  ـ نیازهای فیزیولوژ

های های درون فضا، فضاهای مقابل در جبههمعماری ایرانی اسالمی با ایجاد باغ درون خانه و احترام به فضای سبز با برقراری آن در حیاط
نـیـاز به اکسیژن، غذا، آب، مسکن، گرما، خواب، پوشاك و  گویهای متعدد پاسخنشین، و اتاقنشین و زمستانتابستانشمالی و جنوبی به نام 

 باقی نیازهای فیزیولوژیک انسان بود. 

                                                           
 (.108فخلقت الخلق لکی اعرف )حدیث قدسی از مصباح الشریعه،  کنت کنزا مخفیا احببت ان اعرف .1
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 ـ نیاز به امنیت
ن، دقت کامل در نوع های ضخیم و ایمن، محاسبۀ زمان الزم برای نشست ساختمااین نوع معماری با ایجاد پوشش ساختمانی با جداره

ها، و گرایی ساختمانازجمله طوفان و سرما وگرما با درون بارگذاری و تخلیۀ نیروی سقف به سطح زمین، ایـمنـی در بـرابـر عـوامــل طبیعی
 کرد. نگذاشتن پنجره در نمای بیرونی امنیت افراد را تأمین می

 پذیریـ نیاز به محبت و تعلق
شده برای برقراری های تعریفهایی در خانه برای سکونت فرزندان متأهل در کنار خانواده، ورودیگروهی، اتاق فضاهایی برای انجام کار

 شود.ورزی در معماری ایرانی اسالمی مشاهده میدیگران، گـریز از طردشدگی، و عشق رابطه با

 ـ نیاز به احترام

گرفته است. در فضاهای ایرانی، نام فضای خصوصی، فضای شکل  های مسلمانان بر اساس احترام به خلوت و فضای خصوصیخانه
خانه برای ورود به فضای خصوصی و فضای عمومی با ذهن آشناست. حیاط اندرونی و حیاط بیرونی، وجود هشتی برای اجازه از صاحبنیمه

 هم نیستند، نشانۀ نیاز به احترام است. هایی از این قبیل که کمخانه و نمونه های متفاوت برای تشخیص جنسیت مهمانخانه، کوبه

 ـ میل به حقیقت
برخاسته « سوی اوییبه»و « از اویی»کند. این اعتقاد سوی همان نقطه میل میشود و بهچیز از یك نقطه آغاز میدر معماری اسالمی همه

گذارد ندیشۀ پروردگار است که یا نام و نشانی از خود باقی نمیاست. در معماری اسالمی، معمار چنان غرق در ا« ّانا لله و اّنا الیه راجعون»از آیۀ 
 یا اگر نامی باقی است،  نشانی از عبودیت او دارد: عبد حقیر.... .

یبایی  ـ میل به ز
مشاهده نظم، رنگ و نور در معماری ایرانی  نـهادن به آن با برقراری هماهنگی، توازن و تقارن، تناسب،وجـوی زیـبایی و ارزشجـست

دهد. نور ای از معماری ایرانی را به خود اختصاص میمنزلۀ راهنما، قسمت عمدهمنزلۀ زینت و هم برای روشنایی و بهشود. نور، هم بهمی
در « کربن هانری»زداید. به تعبیر ها میهای انساناش زنگار را از دلنوعی حضور خداوند در فضاها است که با تابش پرتو الهیشده بهتابیده

ها که از تابش عرفانی خویش را به داوری گیرد. رنگ ـ شوند برای عارف تا بدان وسیله مقام نورانیها تبدیل به شاخصی می، رنگ«عرفان ایرانی»
 اند. شوند، نماد تجلی وحدت در کثرتپرتوهای نور حاصل می
 ـ خودشکوفایی

اش، هنری بدین زیبایی برد و برای تـکـامـل فـردی و اجتماعیبالقوۀ خویش پی میدر این فضا است که انسان به استعدادهای نهانی و 
 آفریند که سراسر آغشته به تسبیح و تقدیس خداوند است.می

 ـ نیاز معنوی

گویی به نیاز معنوی برند، درنهایت در پی پاسخنماید و افراد که از این فضا بهره میانسان این دوره، اعم از هنرمند معمار که فضا را خلق می
برداری از این فضا با کند و فردی که در حین زندگی و بهرهخدا بنا می اش با یادآفریند و هرلحظهاند. هنرمندی که باایمان و اعتقاد میخویش

 رساند.معانی آن نیز آشناست، آخرین و باالترین نیاز خویش را نیز به تکامل می
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 نظام معماری معاصر

ای است که گوی موارد اندکی از نیازهای هرم مازلو است؛ معماریشدن، پاسخهای مدرنیته، صنعتی و جهانیر، متأثر از جریانمعماری معاص
گیرد. کند که در هرکجای جهان یک شکل و یک ساختار دارد و نیازهای افراد را در آن درنظر نمیبدون توجه به بوم و فرهنگ بنایی را ایجاد می

شده در هرم مازلو، نیازهای فیزیولوژیک ازجمله تأمین مکانی برای خواب در معماری معاصر به معنای عام، در تأمین نیازهای مطرحبرای مثال، 
شود. امنیت حاکم بر زندگی معاصر هرچند در واحدهای بینی می، در فضاهای معماری معاصر پیش2و خوردن و آشامیدن و غیره طبق شکل 

شود. با صورت کلی با استفاده از تجهیزات ضدسرقت در داخل و خارج بنا تا حدودی ایمنی فراهم میمعنا است، بهینوعی بآپارتمانی به
علت ادراک متفاوت افراد از اجبار بتوان میل به زیبایی را فقط بهگرفتن مواردی چون میل به احترام، محبت، حقیقت و نیاز معنوی، شاید بهنادیده

 ای تأمین نیاز در معماری معاصر محسوب کرد.زیبایی، در معیاره

 (1987ها )آبراهام مازلو، انسان : هرم نیازها2شکل 

گرایی و کاربرد هندسه و اعداد زیست، جدایی اندیشه و احساس، برونتوجهی به بوم و محیطگرایی، التقاط، جدایی از گذشته و تاریخ، بیکثرت
بارز معماری معاصر در تناقض با معماری اسالمی است. بنابراین در مقایسۀ میان احترام انسانی و فضایی های فقط در مدوالسیون ازجمله ویژگی

 قابل ارائه است. 2آید، در معماری اسالمی و معماری معاصر جدول حساب میهای معماری ایرانی بهکه از شاخصه
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 ی و فضایی: مقایسۀ خانۀ سنتی و خانۀ معاصر از منظر احترام انسان2جدول 

 احترام عناصر خانۀ سنتی خانۀ معاصر

 گزینی و امنیتاحساس خلوت استفاده از فضای محصور ترکیب حجمی.. مدوالسیون..دکوراسیون داخلی

 شناسیزیبایی استفاده از مقیاس و تناسبات های انسانیاستفاده از تناسبات و مقیاس انسانی

 نقطۀ عطف مقیاس انسانیمتناسب با  تحقیرکنندۀ مقیاس انسانی

 ایستایی و پویایی فضا توجه به حرکت و توقف کردن فضای شناورتلفیق

 فضایی

 وحدت بیرون و درون دارابودن هویت در طراحی داخل و بیرون بنا ارزشها، فضای بیمحل استقرار ساختمان

 ترکیب یا کمپوزیسیون وزن و ترکیب ترکیب احجام و مدوالسیون

 ریتم و موسیقی فضا کثرت و وحدت مدوالسیون در حجم و طراحی داخلیتکرار 

 فرم و عملکردی هماهنگی فرم و عملکرد فرم تابع عملکرد

 بندیجمع

ای از نگرش او به جهان هستي است، که مبین قوۀ فکري و ساختار فرهنگي ـ اجتماعي افراد آن شود جلوهبنایی که به دست انسان ساخته می
تواند دیدگاهي طبیعي یا مافوق طبیعي داشته باشد، درهرحال خارج از تأثیر محیط اطراف و اقلیم است. این برداشت که معماري ميجامعه 

بیني سازندۀ آن بنا را مورد کنکاش قرار داد تا بتوان افکار و رو، در بررسي معماري یك بنا، ابتدا باید جهان و جهانجغرافیایي انسان نیست؛ ازاین
قاید او را در حجمي از آرایش فضا مشاهده کرد. معماري سنتي ایران تجلي نمادین جهاني ابدي و ازلي است که این جهان را محلي گذرا و ع

هاي گوناگون در بناهاي مختلف داند. معماري ایران که به صورتمنظور وصول به آرامش دروني مياي واالتر بهاي براي رسیدن به مرتبهواسطه
ها در شرایط جغرافیایي و اقلیمي نمود بارزي دارد و حاصل دسترنج ي شده است، جایگاه خاصي دارد که در آن، عقاید و رسوم و آیینمتجل

 .اندهنرمنداني است که براي اعتالي این هنر، با تکیه بر ایمان خویش، از جاِن خود مایه گذاشته و در این راه از هیچ کوششي دریغ نکرده

ها جدایي وجود ندارد، همانند کار خداوند شده است و میان ایندر معماری اسالمی و سنتی ایران، هنر، فن، علم و حکمت به هم آمیخته 
یعني خلق عالم. اما در معماری معاصر راه صنعت و صناعت از هنر و راه هر دو از علم و راه هر سه از حکمت، خاصه حکمت الهي، جدا شده 

 ساختن آن با حکمت الهی است. بخشیدن به هنر، علم و صنعت و عجینز مشخصات بارز معماری سنتي ایران تلفیق و وحدتاست. یکي ا
 در معماری سنتی ایران بیشتر زیبایي ذاتي مدنظر بوده است. زیبایي دروني با زیبایي درون انسان ارتباط دارد که از فضائل و کماالت نفس

مار تجربی و سنتي همیشه در راه استکمال و تکمیل نفساني است. متأسفانه آنچه اکنون در شهرها و معماری بناهای گیرد. معانسان سرچشمه می
ایم. اگر بتوانیم معماري و هنر داده و از گذشتۀ پرافتخار خود گسستهما اتفاق افتاده این است که ما تا حد بسیار زیادي آن هنر قدیم را ازدست 

 طور قطع خواهیم توانست اثری ماندگار خلق کنیم. اصول وحیاني تطبیق دهیم، به خودمان را مطابق با
 5و 4و  3های مندرج در جداول درنهایت، مقایسۀ تطبیقی نظام آفرینش با نظام معماری سنتی و معاصر از منظر اسالم در قالب الگوواره

هایی با ساختار ها یا تفاوتست که معماری اسالمی معاصر دارای شباهتشود. این جداول در پاسخ به سؤاالت پژوهش بیانگر این اارائه می
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نظام آفرینش از منظر اسالم است. برای مثال، در مقایسۀ علت غایی، هدف از آفرینش کائنات شناخت خالق با هدف ایجاد نظم، آسایش و 
ان هنر خالق و در نظام معماری معاصر ایجاد همان سرپناه آرامش موجودات بوده است؛ در نظام معماری سنتی ایجاد سرپناهی مناسب برای بی

ریز و مدیر برای کسب شهرت و تأمین منبع مالی، هدف طراح یا معمار است. همچنین در مقایسۀ علت فاعلی، خداوند در نظام آفرینش، برنامه
بندی، با توانایی معماری سنتی، معمار تجربی، بدون زمانکه در نظام نقص و ایراد، به خلق فضا پرداخته است، درحالینیاز و بیو مستقل و بی

افزاری و با آگاهی سطحی های نرمریزیمحدود و با وابستگی کاری و مالی به بیان هنر معماری پرداخته است. در عوض، معمار معاصر، با برنامه
مراتب، پویایی، هماهنگی، نظم، یسۀ علت مادی، در سلسلهبراین، در مقاکیفیتی را به نمایش گذاشته است. عالوهو سرعت زیاد، معماری کم

ه تعادل، توازن و تقارن، میان نظام آفرینش و نظام معماری سنتی اشتراک وجود دارد و در سودمندی و زیبایی و استحکام و تقسیم فضایی هر س
 اند.نظام معماری به هم شبیه

 معمار تجربی و معمار معاصرهای ساخت خداوند، : مقایسۀ علت غایی در مدل3جدول 

 معماری معاصر معماری سنتی و تجربی آفرینش )معمار هستی(

 ایجاد سرپناه ایجاد سرپناه هستی کائنات

 کسب شهرت بیان هنر برقراری نظم در جهان

 کسب مال رفع نیاز مالی ایمان به معاد

 سرعت بیشتر گذر زمان محدود برقراری آسایش و آرامش بر روی زمین

 محیط در اختیار بنا بنا جزئی از محیط گذر زمان نامحدود

 های ساخت خداوند، معمار تجربی و معمار معاصر: مقایسۀ علت فاعلی در مدل4جدول 

 معماری معاصر معماری سنتی و تجربی آفرینش

 آرشیتکت معماری تجربی خداوند

 افزاریریزی نرمبرنامه بندیبدون زمان ریزبرنامه

 پیمانکار ـ مشاور استادکار مدبرمدیر و 

 متناسب با رتبه کاری اجرا متناسب با شرایط حقوق یکسان

 وابستگی کاری و مالی وابستگی کاری و مالی نیازمستقل و بی

 صورت محدود در حین ساختتوانایی در تغییر در طراحی و یا به توانایی محدود در تغییر توانا در تغییر

 آگاهی سطحی تجربه و تذکر آگاهی حاصل از آگاه

 سرعت حاصل از فنّاوری عدم سرعت سرعت حاصل از توانایی

 کیفیت نامناسب کیفیت خوب بدون نقص و ایراد
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 های ساخت خداوند، معمار تجربی و معمار معاصر: مقایسۀ عوامل مشترک علت مادی در مدل5جدول 

ینش  معماری معاصر معماری سنتی و تجربی آفر

 تقسیم فضایی مراتبسلسله و واسطهوسیله 

 عناصر پویایی انبساط

 سودمندی و کارایی هماهنگی مراتبسلسله

 زیبایی نظم پویایی

 استحکام تعادل هماهنگی

 توازن نظم

 جفتی یا تقارن تعادل

 تقسیم فضایی توازن

 عناصر جفتی یا تقارن

 سودمندی و کارایی تقسیم فضایی

 زیبایی عناصر

 استحکام سودمندی و کارایی

 زیبایی

 استحکام

 گیرینتیجه

ماندۀ کمی از معماری ایران اسالمی و معماری التقاطی معاصر های معماری ایران فعلی )که باقیها و تفاوتاز نتایج این پژوهش که شباهت
توان به الگوی در نظام آفرینش از سوی خداوند و از منظر اسالم میشود که از تحقیق سازد، چنین استنباط میاست( با نظام آفرینش را آشکار می

های معماری و وساز بهتر رسید و چنانچه عزمی بر این تغییر باشد، با تربیت دانشجویان در دانشکدهمحیطی برای ساختمنطقی زیست
هویت اصول و مبانی فکری آفرینش و تغییر ضوابط بیشهرسازی و تبیین اثرگذاری معماری باهویت بر سبک زندگی انسان، همچنین با مطالعۀ 

توان معماری مبتنی بر فرهنگ و اعتقاد اسالمی را بر اساس آن ضوابط، در جامعۀ ایرانی و برگرفته از دانش معماری و شهرسازی جوامع غربی می
  جاری ساخت.
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Comparative Comparison of Creation System with Traditional and 

Contemporary Iranian Architectural System from the Perspective of Islam 
Zahraalsadat Hosseini1, Saber Mosaverzadeh2 

 

Abstract 

With the introduction of modern architecture in Islamic Iran during the Qajar period and its expansion 

in the following periods until today, the architectural construction system in Iran, which was based on 

the principles and methods in accordance with Islamic-Iranian criteria, underwent a transformation. The 

decline of human comfort conditions in urban constructions, failure to observe proportions, culture, 

beliefs and all-round interference in the God-given natural environment is the achievement of 

contemporary architecture in Iran. On the other hand, the system of creation, by placing every human 

being on the earth, combines his existence in such a way that he compromises with his living 

environment and arranges his living environment in such a way that it nurtures him like a nanny with 

love and affection, all the underground treasures and On the earth and all capital, he uses his strength in 

the way of his comfort and peace of mind. What is important in this article is the comparative comparison 

of the creation system with the contemporary construction system from the perspective of Islam, due to 

the completeness and comprehensiveness of the creation system of the world by God and in order to 

achieve a suitable model of construction that will open the way and answer the needs of all generations. 

An opinion with a qualitative approach, in a descriptive, analytical and logical reasoning manner with 

evidence from library sources, with the interpretation of verses and wisdom related to the creation of the 

world and its comparison with the style of Islamic architecture, as well as a comparison with 

contemporary architecture in Iran, the same model that includes all three models is presented. 
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